Regulamin II Regionalnej Konferencji Montessori
17 styczeń 2015 r. Wrocław
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem I Regionalnej Konferencji Montessori, zwanej dalej „Konferencją” jest Polski Instytut
Montessori z siedzibą przy ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 4 02-736 Warszawa, NIP: 5291752798,
REGON: 141521190. Wykonawcą StudentPoint Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście
24/11, 00-927 Warszawa, NIP: 526-272-36-01, REGON: 015446678.
2. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która złożyła pisemną deklarację uczestnictwa w Konferencji i wniosła
wymaganą opłatę konferencyjną.
3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i
obowiązują wszystkich Uczestników.
II. MIEJSCE I CZAS
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  Wrocław
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
Przesłanie Deklaracji Zgłoszeniowej pocztą na adres siedziby Wykonawcy lub faksem na numer: 22 828 09 96
lub emailem na adres: montessori@studentpoint.pl oraz dokonanie opłaty za udział w Konferencji w terminie i na
konto bankowe określone przez Organizatora w punkcie V Regulaminu.
2. Rezygnacja z udziału w Konferencji
Rezygnacja przez Uczestnika z udziału może nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia,
przesłanego emailem, faksem lub pocztą na adresy Organizatora oraz po osobistym potwierdzeniu telefonicznym
pod nr tel. 22 828 13 00.
W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Organizator pobierze opłaty manipulacyjne w następujących
wysokościach:
•
•
•

0% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi w ciągu 7 dni od daty przesłania Deklaracji Zgłoszeniowej i
wniesienia opłaty.
50% - jeśli rezygnacja z Udziału nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r. włącznie.
100% - wartości zamówienia w przypadku rezygnacji po 31 grudnia 2014 r. bez ważnych przyczyn
życiowych lub medycznych.

IV. ZASADY KONFERENCJI
1. Organizator w uzgodnieniu z Wykonawcą ustalają plan Konferencji oraz mają prawo dokonywania w nim
zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym mają prawo do zmian rozkładu czasowego i
kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn sił wyższych.
W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji odbywa się bez ponoszenia kosztów przez
Uczestników. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika
w związku z Konferencją.

3. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące
zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
4. Organizator i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących,
które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
5. Organizator nie zapewnia wszystkim Uczestnikom dojazdu i powrotu z miejsca, gdzie odbywać się będzie
Konferencja.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych, jak również
instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora lub Wykonawcy.
7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału
w Konferencji w chwili wyczerpania miejsc.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania
ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
V. WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Organizator ustala następujące opłaty za udział w Konferencji:
•

160,00 PLN – opłata dla uczestników którzy zarejestrują się i zapłacą wpisowe do dnia 31 grudnia 2014r

2. Opłata za Konferencję powinna być dokonana w terminie siedmiu dni od dnia przesłania Deklaracji
Zgłoszeniowej i nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r. na konto Organizatora: Bank Zachodni WBK
S.A.: 78 1090 2851 0000 0001 1517 6022
3. Uczestnik upoważnia Organizatora oraz Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy.
4. Uczestnik otrzyma fakturę i Certyfikat Uczestnictwa najpóźniej w dniu zakończenia Konferencji.
VI. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora
lub Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory wynikające z tytułu uczestnictwa w Konferencji rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika na Konferencji spowodowaną siłą
wyższą lub z winy Uczestnika.
3. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z winy Organizatora, odpowiedzialność Organizatora
ogranicza się wyłącznie do niezwłocznego zwrotu kwoty wpłaconej przez Uczestnika za udział w Konferencji,
o ile kwota ta została już wpłacona.
4. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie
przysługuje odszkodowanie ani zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, jak i
kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników.
5. Złożenie Deklaracji Zgłoszeniowej przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

